
 

 معرفی مانیتور های لمسی سی تاچ:

 درجه در الکترونیکی محصوالت از کدام هر از استفاده در باال العاده فوق عملکرد یک و دید لذت شک، بدون
 محصوالت طرفدارترین پر و برترین از یکی عنوان به نیز لمسی مانیتور بخش در. دارد قرار اهیمت اول ی

 وایت حتی یا و قدیمی های پروژوکتور که نیست چیزی ابزار این که گفت توان می جرات به الکترونیکی
 .باشند آن با رقابت و ارائه به قادر بتوانند هوشمند بردهای

 

 لمسی مانیتور مزایای از. باشند می هوشمند های برد وایت برای مناسب و عالی جایگزین یک ها مانیتور این
 حل و صفحه بودن مات ، پروژوکتور به نیاز عدم ، ساعت ۵۰۰۰۰ عمر ، UHD-4K تصویر کیفیت به توان می

 مدت دراز در انرژی و هزینه مصرف کاهش با زیاد بسیار فضای به نیاز عدم همه از مهمتر و فرد سایه مشکل
 .نمود اشاره دیگر قابلیت ها صد و

 
 :نمود اشاره لمسی مانیتور های قابلیت از مهم بسیار نکته چندین به است الزم

 تمامی کیفیت نظر از که باشد می تولید حال در ۱۰۰ تا اینچ ۵۵  سایز از مختلف ابعاد در تاچ سی لمسی مانیتور
 زمینه در دنیا فروش نخست جایگاه در بودن user friendly نظر از و نموده رعایت را اروپا های استاندارد

 .باشد می لمسی محصوالت مارکتینگ و تولید

 

 باشد می A تولید کیفی درجه با( LG) جی ال معتبر و معروف شرکت برای لمسی مانیتور این تصویر پنل*  
 .شود می بازار روانه LG شرکت نهایی تایید و تست چندین از پس که

 



 

 های عامل سیستم پشتیبانی قابلیت همزمان طور به و باشد می Multi OS صورت به دستگاه این* 
windows، Android ورودی ۵ به توان می آن بر عالوه و شود می شامل را HDMI1 HDMI2، پورت VGA، 

 .نمود اشاره AV پورت و DP پورت

 

 شامل HDMI ورودی های پورت بر عالوه که باشد می بازار در موجود برند تنها تاچ سی لمسی های مانیتور* 
 .باشد می نیز HDMI out خروجی های پورت

 

 قابلیت با مغناطیسی قلم چندین دارای و باشند می نشکن محافظ گلس دارای تاچ سی لمسی های مانیتور*
 .باشند می بدنه به چسبیدن

 

 باشد می نصب فرض پیش صورت به انحصاری افزار نرم چندین تاچ سی لمسی های مانیتور تمامی روی بر *
 برای که windows قسمت در هم و اندروید قسمت در هم Note افزار نرم به توان می آنها ی جمله از که

 .نمود اشاره گیرد می قرار استفاده مورد محتوا تولید

 

 اطالعات از استفاده با سبز تصمیم شرکت محصوالت از کدام هر مورد در بیشتر اطالعات دریافت یا خرید برای
 .باشید تماس در ما با زیر
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